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Abstract 

Computers and similar units are taking a larger part in our lives and we expect our 

work tools to operate the same way the applications in our private units do. Qpick is a 

warehouse management software in the shape of a web application that is used on 

handheld units with the operating system Android, and desktops with the operating 

system Windows. The purpose of this thesis is to test and examine which well known 

technical solutions can be used to solve specific problems in a web application.  

 

The study is a case study focusing on the software Qpick. To answer the thesis´ two 

research questions, two Qpick users were interviewed and observed during a shift. 

Qpicks´ product owner and a Qpick technician were interviewed. The application was 

examined and underwent performance testing, before and after the implementation of 

technical solutions. 

 

The result proved that implementing a service worker is a solution to handle lack of 

internet access. Caching of resources is a solution to lower the load on the web server 

as well as speeding up the application and making it more responsive. AJAX is a 

solution to keep the application up to date without having to update the whole 

application, and not send or receive more information than necessary. localStorage is 

a solution to store data in the browser. 

 

Keywords: PWA, web application, service worker, Cache, AJAX, localStorage 



 

ii 

Sammanfattning 

Tekniken blir en allt större del av vår vardag och vi förväntar oss att våra 

arbetsredskap ska fungera på samma sätt som applikationerna på våra privata enheter 

gör. Qpick är en lagerhanteringsmjukvara i form av en webapplikation som används 

på handdatorer med operativsystem Android samt truckdatorer med operativsystemet 

Windows. Syftet med detta examensarbete är att bepröva välkända tekniska lösningar 

för att lösa specifika problem i en webapplikation.  

 

Studien är en fallstudie med inriktning på programmet Qpick, för att besvara studiens 

två forskningsfrågor har två Qpick-användare intervjuats och observerats under ett 

arbetspass. Vidare har Qpicks produktägare samt en Qpick.tekniker intervjuats. 

Applikationen granskades och genomgick prestandatester både före och efter 

implementation av tekniska lösningar.  

 

Resultatet visade att implementera en service worker är en lösning för att hantera 

bristande internetåtkomst, cachning av resurser är en lösning för att minska tryck på 

webservern samt göra applikationen snabbare och mer responsiv. AJAX är en lösning 

för att hålla applikationen uppdaterad utan att behöva uppdatera hela sidans innehåll, 

och inte skicka och ta emot mer innehåll än det som faktiskt är nödvändigt. 

localStorage är en lösning för att lagra data i webbläsaren.  

 

Nyckelord: PWA, web application, service worker, Cache, AJAX, localStorage 
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Ordlista och förkortningar 

 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 

ASP .NET Ramverk för webbapplikationer 

MVC Förlängning av ASP .NET, står för 

Model-View-Controller 

C# Programmeringsspråk 

JavaScript Programmeringsspråk 

ajax Asynchronous JavaScript and XML  

Kap. 3.2.4 

PWA Progressive Web Application 

Kap. 3.2 

Cache Minneslagring 

Kap. 3.2.3 

GET-request Förfrågan av resurser från klient till 

server 

POST-request Förfrågan från klienten att ändra något 

på servern men förväntas inga resurser 

tillbaka 

Windows Operativsystem primärt för datorer 

Android Operativsystem primärt för mobila 

enheter 

Google Chrome Webbläsare med stöd för flera 

operativsystem 

UX User Experience - användarupplevelse 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivare för detta examensarbete är Qsys Sverige AB som säljer, 

implementerar och utvecklar programvaran Qpick sedan 2007 i egen regi. 

Utvecklingsavdelningen sitter i Jönköping men kunderna som idag kör programvaran 

är utspridda i större delen av södra Sverige samt vissa delar av Norge och Finland. 

 

Qpick består primärt av tre applikationsdelar; klientdel, serverdel och databas. 

Avgränsningar har gjorts i studien vilket kan läsas under kapitel 1.4. Det medför att 

vidare benämning av ”Qpick” eller ”applikationen” i rapporten syftar på klientdelen 

och den del som slutanvändaren ser samt interagerar med när systemet används. Det 

är också den del i systemet som är webbaserad och kan kallas webbapplikation.  

 

Qpick är inom sitt slag ett plockssystem framtaget för lager och distribution, ett 

arbetsredskap för olika typer av lagerplock, såsom orderplock, lagerflytt, inleverans 

och inventering. Qpick är en webbapplikation, mer specifikt en ASP .NET MVC-

applikation. Vyerna målas fram med hjälp av HTML, designade med CSS och 

funktionaliteten är skriven i språken C# och JavaScript. Eftersom Qpick är en 

webbapplikation utan stöd för offlineläge och körs i webbläsaren är det viktigt att 

applikationen hela tiden har nätverksåtkomst.  

 

Applikationen används idag på två olika typer av enheter och operativsystem; 

- Truckdatorer med operativsystem Windows och externt kopplad scanner. 

- Handdatorer med operativsystem Android med inbyggd scanner.  

Användaren tar sig från val av uppdragsrad till val av lagerplats till rapportering av 

raden med hjälp av en skanner samt touchskärmen på klientenheten. Med varje 

skanning eller skärmtryck dirigeras användaren vidare och en ny vy målas upp för 

användaren i klienten.  
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Figur 1 – Vy för att välja modul i Qpick 

 

Det normala flödet i applikationen ser ut som följer: 

1. Användaren väljer en modul att arbeta i (Orderplock, Inventering, Lagerflytt 

eller inleverans). Exempel på detta i Figur 1 ovan. 

2. Användaren väljer ett uppdrag att arbeta med. 

3. Användaren ser alla artiklar som ska plockas i uppdraget och väljer en.  

4. Användaren anger vilken lagerplats artikeln plockas från.  

5. Användaren bekräftar antalet antingen inkrementellt eller genom att bekräfta 

föreslaget antal.  

Qpick har med åren växt och blivit allt större i och med förbättringar, mer 

funktionalitet och anpassningar efterfrågade av kunder.  På grund av storleken på 

applikationen och dess funktionalitet och syfte är den därför svår att jämföra med 

andra webbapplikationer.  

 

Trots att Qpick har sina rötter i operativsystemen Windows och Android är det viktigt 

att applikationen även ska kunna vara körbar på ytterligare operativsystem vid 

begäran. Vidare körs Qpick idag på två olika enhetstyper, surfplattor (Desktop-läge) 
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och handdatorer (Mobile-läge), vilket gör det viktigt att applikationen ser bra ut och är 

användarvänlig på olika skärmstorlekar och i olika skärmlägen (liggande eller stående 

skärm).  

 

Denna rapport kommer utvärdera vilka problem som finns i Qpick som förhindrar en 

god användarupplevelse, samt vilka välkända tekniska metoder som kan tillämpas för 

att lösa dessa. 

 

1.2 Problembeskrivning 

En webbapplikation kräver nätverksåtkomst och anslutning till en webbserver för att 

kunna skicka HTTP-förfrågningar och ta emot svar, vilket leder till att applikationen 

blir oanvändbar när nätverksanslutningen upphör eller har för bristfällig kvalitet. 

Applikationen har svårt att förhålla sig till svag eller ingen internet-anslutning samt 

saknar helt ett offline-läge, och visar idag en vit skärm alternativt webbläsarens 

inbyggda ”ingen internet-åtkomst”-vy när en sida försöker laddas vid förlorad 

internetanslutning. Detta bidrar till en sämre användarupplevelse och att användaren 

har svårt att veta om uppdraget blev slutfört eller ej, om det rapporteras mitt i en 

anslutningsdipp. 

 

Eftersom Qpick används i lagermiljöer där arbetsplatserna inte är fasta utan istället 

flyttas runt på truckar eller plockvagnar, går det inte undvika att anslutningskvaliteten 

på trådlöst nätverk varierar och kan bli otillräcklig på vissa platser på ett lager. Ett 

trådlöst nätverk i lagermiljöer består oftast av flera sändare (accesspunkter) som 

slutenheterna hoppar mellan (så kallad roaming) vilket ger ett naturligt tapp i 

nätverkskommunikationen under en kort period till dess att anslutningen mot en ny 

sändare upprättas. Varierad nätverkskvalitet och avbrott i nätverkskommunikationen 

när slutenheten byter sändare är något som därmed måste kunna hanteras på ett bra 

sätt i en webbapplikation som Qpick. 

 

Som nämnt i avsnitt 1.1 används Qpick primärt på två olika operativsystem, Windows 

och Android. Historiskt utvecklades applikationen i två upplagor, en Windows-

baserad upplaga för Desktop-läget och en Android-baserad för Mobile-läget. På det 
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sättet kunde applikationen anpassas för de olika plattformarna och arkitekturerna. 

Detta arbetssätt medförde dock dubbla utvecklingsprojekt och ökade 

utvecklingskostnader. För att undvika detta och få en samlad applikation oavsett 

plattform är Qpick nu för tiden utvecklat som en multi-page-webbapplikation. Detta 

har medfört att applikationen inte ger intrycket av att vara en riktig app, utan snarare 

en webbsida. Applikationen hade inte optimal design, visas nedan i figur 2, för att 

styras med hjälp av touchfunktioner, vilket blir ett påtagligt problem då många 

funktioner i flödet kräver det. Vidare var designen platt, det är svårt att avgöra vilka 

element som är klickbara samt går att använda swipe på och den hade inte följt några 

riktlinjer för god användarupplevelse då den implementerades.  

 

 

Figur 2 – Qpicks design 

 

Qpick hämtar kontinuerligt nya och uppdaterade data från serverdelen vilket är viktigt 

för slutanvändaren då det som står på skärmen ska avspegla verkligheten på lagret vad 

gäller till exempel saldo på plockplatser. Det resulterar i att webbsidan laddas om vid 

varje klick som görs i applikationen. När användaren dirigeras om till en ny sida 

kommer innehåll behöva laddas om och målas upp på nytt, även det innehåll som är 

statiskt och förekommer på varje sida. Detta medför att applikationen ger ett hackigt 

intryck, har ojämnt flöde och tar lång tid på sig att ladda. I och med att Qpick måste 
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skicka mycket data i form av exempelvis HTML-, CSS-, JavaScriptfiler, fram och 

tillbaka till servern krävs mycket prestanda och det medför att det blir tryck på 

webbservern. Sammantaget ger dessa problem undermålig användarupplevelse. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivningen framgår det att applikationen gav en dålig 

användarupplevelse. På grund av att applikationen inte hade stöd för offlineläge hade 

den låg tolerans för bristande nätverksanslutning. Därmed är målet med denna studie: 

Att undersöka på vilka sätt Qpick kan förbättras och få en högre användarvänlighet. 

Förbättringsförslagen ska i möjligaste mån baseras på redan välkända tekniska 

lösningar och beprövad erfarenhet. 

För att kunna uppfylla målet med studien så har det blivit nedbrutet i två 

forskningsfrågor. 

 

Eftersom Qpick är ett arbetsredskap så är det viktigt att det inte blir ett hinder för 

användaren. Därmed är första forskningsfrågan: 

• Q1 Vilka är problemen med Qpick som förhindrar en bra användarupplevelse? 

För att förbättra användarupplevelsen och finna välkända tekniska lösningar är 

studiens andra forskningsfråga: 

• Q2 Vilka välkända tekniska lösningar kan användas för att lösa dessa problem 

och därmed höja användarupplevelsen? 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Eftersom examensarbetet utförts under begränsad tid och fokus har legat på 

webbapplikationsdelen av programvaran kommer det inte ske några utredningar om 

prestanda eller nätverkstolerans lägre ned i mjukvarukedjan än webbapplikationen. 

Serverdelen har alltså inte undersökts i denna studie. Studien har undersökt en 

webbapplikation (Qpick) som är byggd i ASP .NET MVC, skriven i 

programmeringsspråken C#, HTML och JavaScript, och utesluter alla andra metoder, 
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ramverk och programmeringsspråk som kan användas för att bygga en 

webbapplikation. Undersökningarna genomfördes enbart i webbläsaren Google 

Chrome och studien utesluter därmed andra webbläsare.  

 

1.5 Disposition 

Rapporten är efter denna inledning uppbyggd på följande vis:  

Kapitel 2: Metod och genomförande. Ett kapitel om metod och genomförande som 

förklarar studiens val av metod och hur dessa ska svara på frågeställningarna. 

Kapitel 3: Teoretiskt ramverk behandlar relevant teori för studien. 

Kapitel 4: Empiri, presenterar studiens empiri och den insamlade data. 

Kapitel 5: Analys. Studiens empiri och data analyseras.  

Kapitel 6: Diskussion och slutsatser. Studiens resultat diskuteras och slutsatser dras.  
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2 Metod och genomförande. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Denna studie genomfördes som en fallstudie som ämnade att identifiera problem hos 

en specifik webbapplikation för att sedan tillämpa välkända tekniska metoder i försök 

att lösa dessa problem. En fallstudie var det självklara valet som metod för denna 

studie eftersom studien enbart undersökt en applikation, och fokuserade på att djupt 

undersöka denna applikation istället för en bred undersökning av många applikationer. 

I försök att besvara forskningsfrågorna genomfördes en fallstudie, metoderna som 

användes för datainsamling var intervju, observation och experiment. I de följande 

kapitlen förklaras dessa djupare. 

2.1.1 Fallstudie 

För att svara på forskningsfrågorna har en fallstudie genomförts.  

En fallstudie (engelska: Case Study) är enligt Briony J Oates [1] en forskningsstrategi 

som fokuserar på en specifik instans av forskningsobjektet: exempel i detta fall, 

problem hos en specifik webbapplikation. Vidare beskriver Oates att en fallstudies 

karaktärsdrag består av följande punkter: 

• Att fokusera på djup före bredd 

• Att undersöka instansen i dess naturliga habitat 

• Att fokusera på hur faktorerna förhåller sig till varandra istället för att 

utvärdera dem en och en 

• Använda sig av flera källor och metoder.  

Denna fallstudie fokuserade på Qpick som specifikt forskningsobjekt. Applikationen 

observerades och användare intervjuades under ett arbetspass på en plats där Qpick är 

en naturlig del av omgivningen.  
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2.2 Arbetsprocessen 

 

Figur 3, Studiens arbetsprocess 

 

Forskningsmetoden som valdes för studien är som nämnt i avsnitt 2.1 fallstudie på 

grund av att studien undersökte en specifik webbapplikation. Arbetsprocessen för 

denna studie började med datainsamling i form av intervju av Qpick-användare och 

observation av dessa under ett arbetspass. Efter detta fortsatte datainsamlingen genom 

en analys av applikationen, i samband med detta skedde också en prestandaanalys. 

Sedan sammanställdes data från dessa insamlingar för att formulera de problem som 

identifierats. För att hitta lämpliga tekniska metoder att implementera i försök att lösa 

problemen genomfördes viss litteraturstudie. De valda metoderna implementerades 

efter detta och nya prestandaanalyser genomfördes. En jämförelse av prestandan före 

och efter implementation av metoder skedde, innan det slutligen genomfördes en 

analys av resultatet som sedan diskuterades och resulterade i en slutsats. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Intervju och observation 

Två Qpick-användare blev intervjuade var för sig, i samband med detta genomfördes 

observationer av samma användare under varsitt arbetspass där de använde sig av 
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Qpick. För att skydda respondenternas identiteter är de avkodade och kommer att 

nämnas i studien som ”Johan” och ”Liam”.  

Syftet med intervjuerna och observationerna med användarna var att få uppfattning 

om de faktorer som skapar övervägande problem hos användarna, samt att få en 

uppfattning om hur dessa faktiskt använde applikationen.   

För att inte vara ledande i frågorna var intervjuerna semistrukturerade med några 

förbestämda frågor, som beroende på svar från användarna följdes upp av följdfrågor 

och där användarna ombads att utveckla sina svar. Intervjuerna utfördes på 

användarnas arbetsplats, under ett arbetspass så att de kunde vara bekväma med 

situationen men också för att generera frågor och diskussioner kring applikationen när 

den var i bruk, samt observera applikationen i dess naturliga habitat.  

För att få en uppfattning om problem med Qpick utifrån ett mer tekniskt perspektiv 

genomfördes intervjuer med två tekniskt ansvariga personer hos Qsys, en IT-tekniker 

och Qpicks produktägare. För att skydda respondenternas identiteter är de avkodade 

och kommer i studien att nämnas som ”teknikern” och ”produktägaren”. Här var 

intervjun strukturerad med förvalda frågor men med öppna svar.  

2.3.2 Litteraturstudie 

Efter att problemen formulerades utifrån analys av intervjuer, observationer och 

genomgång av applikationen genomfördes litteraturstudier för att hitta lämpliga 

tekniska metoder för att lösa problemen. Sökningarna utgick från en samling av 

metoder som kallas PWA och står för Progressive Web Applications [2]. Detta valdes 

eftersom PWA enligt Google som står för konceptet ska vara användbart för att göra 

webbapplikationer mer responsiva och användarvänliga. 

 

För att hitta lämpliga artiklar användes Google och Google Scholar som sökmotorer. 

Artiklarna sållades efter titel och datum, där äldre artiklar sållades bort till fördel för 

studiens tidsenliga relevans. Artiklarna granskades efter detta efter innehåll och 

utgivare till fördel för studiens realibitet. Tekniska metoder sållades ut efter huruvida 

deras påstådda funktion skulle vara till hjälp att lösa problemen som funnits i Qpick. 

Sökord som användes var ”PWA”, ”Progressive Web Applications”, ”Service 

Worker”, ”AJAX”, ”Cache”.  
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2.4 Dataanalys 

För att analysera applikationen har Google Lighthouse använts för att samla in 

kvantitativa data. Denna data analyserades kvantitativt genom att detta data 

sammanställdes till ett medelvärde eftersom det var detta värde som var intressant i 

denna studie. Medelvärdet användes sedan för att jämföra prestanda före och efter 

implementationen av de tekniska lösningar som valts ut för att öka prestandan.  

För att analysera den kvalitativa data som samlades in av intervjuer och observationer 

skedde en kvalitativ analys. Anteckningar från observationer och intervjuer renskrevs. 

När dessa blivit renskrivna lästes de igenom flera gånger för att identifiera problem. 

Efter att problemen blev identifierade slogs de likartade problemen ihop och en lista 

med problem formulerades. Analysen gick alltså till så att intervjuerna först kodades i 

nyckelord, alltså intervjuerna skalades ned så enbart nyckelord återstod. [3] Dessa 

nyckelord delades sedan in i kategorier, eller teman, för att kunna skalas av mer och 

slås ihop. De teman eller kategorier som bildats blev sedan formulerade till problem. 

När problem formulerats skedde en analys i applikationen för att identifiera vad 

problemen beror på, för att därefter kunna hitta en lösning. En kvalitativ analys valdes 

för att hitta gemensamma faktorer i intervjuerna och observationerna för att fånga upp 

de problem som var av högre grad och påverkade mest. På så vis identifierades vilka 

faktorer som påverkade både användare och teknisk personal men även hårdvara och 

mjukvara.  

2.5 Trovärdighet 

De prestandatest som genomgåtts för att samla in data kring Qpick har genomförts tio 

gånger för att generera ett medelvärde som ska vara representativt och så nära 

sanningen som möjligt. Testerna har genomförts i ett fönster av webbläsaren Google 

Chrome där historik och cache har varit rensat för att minska risken att yttre faktorer 

påverkat resultatet.   

För att hålla trovärdigheten så hög som möjligt kommer enbart relevanta och 

trovärdiga källor att användas. Studien ska enbart fokusera på det som är relevant för 

frågeställningarna.  
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3 Teoretiskt och tekniskt ramverk  

Som utgångspunkt för att hitta tekniska lösningar har PWA – Progressive Web 

Applications [2] valts som utgångspunkt. Progressive Web Applications är ett koncept 

som tagits fram av Google med syftet att samla tekniska metoder som ska göra en 

webbapplikation snabbare, mer pålitlig och mer lättillgänglig. Det Google listar som 

är intressant för denna studie är följande:   

• Att applikationen har ett TLS-certifikat och därmed skickar data krypterat 

mellan klient och server.  

• Att applikationen har en responsiv design som fungerar väl på både mobiler 

och desktops. 

• Att applikationen fungerar även vid bristfällig internetåtkomst, exempel 

genom att installera en Service Worker som kan rita upp innehåll i 

webbläsaren även om klienten inte har någon nätverksanslutning alls.  

Många stora företag har valt att lansera PWA-appar och med detta fått se stora 

ökningar i antal användare samt tid som varje användare har lagt ned i appen. Blum 

[4] listar tio av dessa fall, och hur de har bidragit med förbättringar för företagen som 

implementerat dem. Även Appscope [5] har beskrivitsju PWA-appar som bidragit till 

att användarna stannar längre på sidan, men också att apparna laddar snabbt även på 

svaga nätverk och hur de till skillnad från en traditionell app kräver mycket lite 

lagringsutrymme på enheterna som använder dem.  

  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

3.1.1 Frågeställning 1 

För att utgå från teori för att svara på forskningsfrågan Vilka är problemen med Qpick 

som förhindrar en bra användarupplevelse? användes förutom intervjuer, 

observationer och applikationsgenomgång, verktyget Google Lighthouse [6]. 

3.1.2 Frågeställning 2 

För att besvara den forskningsfrågan Vilka välkända tekniska lösningar kan användas 

för att lösa dessa problem och därmed höja användarupplevelsen? undersöks metod-
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samlingen PWA, efter detta väljs lämpliga metoder att implementera i Qpick från 

samlingen ut, dessa beskrivs nedan.  

3.2 Tekniskt ramverk 

För att en service worker ska kunna rita ut innehåll krävs att applikationen lagrar 

resurser, så som HTML-kod, CSS och JavaScript, i webbläsarens cache-minne. 

Därmed är även cache-hantering en metod som är intressant i denna studien.  

För att applikationen ska bli mer responsiv och för att webbläsaren ska kunna 

uppdatera innehållet i applikationen utan att måla om hela sidan är AJAX ett 

alternativ. AJAX skickar förfrågningar och tar emot svar i webbläsaren asynkront, och 

kan manipulera innehåll i webbläsaren utan att webbläsaren behöver uppdatera hela 

sidans innehåll på nytt. 

3.2.1 Google Lighthouse  

Google Lighthouse är ett verktyg som Google erbjuder för att granska 

webbapplikationer [6]. Lighthouse tar emot en URL och genomför sedan tester på 

prestanda, tillgänglighet, PWA och ”Best Practices”. Prestandatesten visar bland 

annat hur lång tid det tar innan applikationen har ritat ut innehåll i webbläsaren, och 

hur lång tid det tar innan användaren kan interagera med applikationen. 

Tillgänglighetstesten kontrollerar hur koden är skriven och upptäcker om det finns 

brister i denna. PWA-testen kontrollerar de delar som utgör en PWA – till exempel 

om applikationen är snabb och pålitlig, vad den svarar när internetåtkomsten stängs 

av, om applikationen använder HTTPS och huruvida den installerar en Service 

Worker i webbläsaren. När testet är klart presenteras data över vilka tester som 

godkänt applikationen, samt var det finns förbättringsmöjligheter och förslag på 

lämpliga förbättringar.  

3.2.2 Service Worker  

För att ha möjlighet att visa innehåll på websidan även vid förlorad 

nätverksanslutning går det ta hjälp av en så kallad service worker. Enligt Gaunt [7] är 

en service worker ett JavaScript-script som körs i bakgrunden av webbläsaren.  En 

service worker är en nätverksproxy som programmeras efter eget behov, vilket ger 

möjlighet att kunna hantera svaren från servern innan de når fram till 

webbapplikationen, och modifiera dem om det skulle vara av intresse. Med hjälp av 
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en service worker kan innehåll på sidan cache-lagras (se nedan 3.2.3) och eftersom en 

kontroll av anropen görs, kan innehåll visas även då anropen returnerar ett offline-

error.  Detta kommer såklart med ett pris och eftersom en service worker är en proxy 

som kan modifiera förfrågningar, läsa samt redigera serversvar, så krävs att 

webbservern har ett TLS-certifikat som upprättar en end-to-end krypterad anslutning, 

alltså HTTPS. Utan HTTPS kan en service worker inte installeras. Avsaknaden av ett 

TLS-certifikat gör en webbapplikationen som använder en service worker sårbar för 

så kallade man-in-the-middle-attacker, eftersom det blir lättare för en utomstående 

part att infiltrera en service worker på en okrypterad anslutning [8]. Eftersom service 

workers tar emot svaret innan det kommer till applikationen kan kod implementeras 

för att bestämma vad som skall göras beroende på vad det är för status i svaret. 

Requests kan till exempel sparas för att skickas om, då det är lämpligt.  

3.2.3 Cache  

Cachning är ett snabbt lagringslager för data, som sparar vissa typer av hämtat data 

för att nästa gång ha det lagrat, istället för att webbservern ska behöva skicka samma 

data på nytt. [9] Vidare är cachens huvudsakliga uppgift att höja prestandan genom att 

sänka behovet av att skicka oförändrat data flera gånger.  

Webbcachning är en förgrening av cachning och är primärt intresse för denna studien. 

Genom att cache-lagra webbinnehåll blir applikationen mer responsiv eftersom 

laddningstiderna minskar när webbläsaren redan har tillgång till de efterfrågade 

resurserna. [10] 

3.2.4 Ajax  

Ajax står för Asynchronous JavaScript And XML. Mozilla skriver att ajax är ett 

tillvägagångssätt för att använda ett antal metoder för att snabbt kunna uppdatera 

innehållet på en webbsida utan att behöva ladda om den. [11] Med ajax kommunicerar 

klienten asynkront med servern, alltså det sker i bakgrunden.  Klienten kan därmed 

både uppdatera servern med nytt data och uppdatera vyn i webbläsaren utan att ladda 

om sidan. Detta sker genom att den skickar data i bakgrunden, väntar på svaret och 

målar sen ut den informationen från svaret med hjälp av JavaScript i vyn.  
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3.2.5 HTTP 

HTTP står för Hypertext Transfer Protocol och är enligt w3schools ett protokoll som 

används för att skicka requests (förfrågningar) och responses (svar) mellan klient och 

server [12]. Det finns olika typer av requests, exempelvis GET-requests och POST-

requests. En GET-requests skickar klienten när den vill har någonting tillbaka ifrån 

servern, och en POST-request skickas när klienten vill skicka data till servern men 

inte ha några resurser tillbaka. I den här studien behandlas främst GET-requests. 

 

När servern har tagit emot en request och genomfört den skickar den tillbaka en 

response till klienten. Denna response innehåller en statuskod för att berätta hur det 

gick, samt i vissa fall har den med sig resurser eller ett meddelande till klienten. 

I detta stycke beskrivs de statuskoder som rör rapporten.  

• Status 200 – OK, och har resurser i body  

• Status 404 – Not found, servern hittade inte det som requesten sökte efter 

• Status 500 – Internal server error, någonting gick fel i servern så att den inte 

kunde returnera några resurser till klienten 

3.2.6 localStorage  

För att minska förfrågningar till servern, och för att förhindra att data förloras då 

internetåtkomsten bryts kan data lagras lokalt i webbläsaren. En metod för att göra 

detta är localStorage, ett objekt som används för att lagra data i webbläsaren. Till 

skillnad från exempelvis cookies skickas inte localStorage med vid serveranrop. 

localStorage har en minnesstorlek på minst 5MB, så mycket information kan 

sparas.[13] Data som lagras med hjälp av localStorage är alltså data som vanligvis 

behandlas i back-end-koden. Exempelvis i Qpick kan all information om en plockrad 

sparas. Det kan då verifieras att användaren skannar rätt värde utan att frågan behöver 

skickas till servern och sidan behöver laddas om.  
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3.3 Teoretiskt ramverk 

3.3.1 Användarupplevelse och användarvänlighet 

Enligt Hogan [14] har det skett en del forskning på olika delar inom 

användarupplevelse på webbsidor där laddningstider är en stor del. I rapporten 

behandlas tiden det tar att ladda webbapplikationen Qpick och hur det påverkar den 

generella användarupplevelsen. Hogan menar att 85% av mobila användare anser att 

en webbapplikation ska ladda lika snabbt på mobila plattformar som på 

skrivbordsdatorer. Hogan beskriver också hur lång tid det får ta för 

webbapplikationens interaktiva funktioner att reagera när en användare interagerar. 

100 millisekunder eller 0,1 sekund är ett värde där användaren upplever att denne 

själv har kontroll över applikationen och då får direkt respons på till exempel 

knapptryckningar. Efter 1-2 sekunder anser användaren att kontrollen är förlorad och 

att någon annan avgör hur och när information presenteras på skärmen. 

För att få en bra användarvänlighet och upplevelse finns forskning att utgå ifrån. US 

Department of Health & Human Services[15] radar upp en lista med saker att tänka på 

för att få ett så bra interface för användaren som möjligt. De skriver bland annat: 

•  Ett interface ska vara konsekvent och använda välkända element.  

• Färger och former ska vara strategiskt valda för att dra användarens 

uppmärksamhet dit den ska vara riktad.  

• Det ska vara en tydlig mening med hur sidan är uppbyggd. 

• Sidan ska alltid visa något för användaren och tala om för användaren vad som 

händer.  

Google har vidare undersökt hur länge användare stannar på sidan i väntan på att 

innehållet ska ladda och kommit fram till att efter 2 sekunder har 53 % av 

mobilanvändarna lämnat sidan om inte innehållet har laddats.[16]  

 

3.3.2 Design 

Babich [17] skriver om vikten av att designa interaktiva element på en 

webbapplikation rätt. Det är viktigt att användare förstår direkt att ett element är 

interaktivt samt vad som kommer ske när denne interagerar med elementet.  
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Babich listar följande: 

• Knappar ska se ut som knappar. Den bästa designen för detta är att fylla 

knappen med färg, samt lyfta fram den från bakgrunden med hjälp av en 

skugga.  

• Lägg knappar där användaren förväntar sig dem. Användaren ska inte behöva 

leta efter knapparna.  

• Det ska stå på knapparna vad de gör. Är det en knapp som tar bort något så ska 

det stå på den. För att förtydliga det hela ännu mer ska knappen vara färgad, 

exempelvis röd när den tar bort något, för att göra användaren uppmärksam.  

• Gör knapparna i rätt storlek. Ett finger har i genomsnitt en tryckyta på ca 10 

mm, vilket betyder att en bra minimumstorlek på en knapp är 10x10mm. 

• Lägg knapparna i rätt ordning. Knapparna ska ligga i den naturliga ordningen 

som webbapplikationen kommunicerar med användaren.  

• För att förhindra att användaren blir överrumplad ska inte fler knappar än vad 

som behövs finnas i webbapplikationen.  

• Visa för användaren vad som händer efter att denne tryckt på något, antingen 

visuellt eller med ljud.  

För att webbapplikationer ska ge ett bra intryck hos användare är färgskalan en viktig 

del. Patel [18] skriver om färgpsykologi som är läran om hur färger påverkar 

människor. Patel skriver att blå färgskalor ger en känsla av tillit, fred och lojalitet, 

något som också styrks av Babich [19]. Patel skriver vidare att gult är en varningsfärg, 

och att människor reagerar negativt på den. Vidare beskrivs också att rött, grönt, 

orange och gula färger ska användas för att få uppmärksamhet där den behövs.  
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4 Empiri 

Det data som blivit insamlat är indelat i tre kategorier, beroende på vilken metod som 

användes för att samla in den.  

4.1 Intervju 

I intervjun med Johan framkommer det att han vill att applikationen fungerar mer som 

han är van att applikationer fungerar på sina egna mobila enheter. Användaren 

efterfrågar mobila funktioner såsom drag-and-drop-funktionalitet. Användaren är 

också missnöjd med delar av gränssnittet, han finner att designen inte är helt anpassad 

för touch, att knappar är för små, och att vissa vyer är svåra att navigera. 

Observationen av Johan visar att han undviker att trycka på vissa saker, och att han 

inte använder applikationen fullt ut.  

 

Liam tycker inte till så mycket i sin intervju, han är nöjd med hur det fungerar i stort, 

han har vant sig vid hur han använder applikationen och accepterat den som den är. 

Observationen av honom visar däremot att han använder applikationen begränsat. Han 

har inte kunskap om applikationens fulla funktionalitet, och gissar sig inte heller till 

den. 

 

Intervjuerna med teknikern och produktägarna visar att de båda är missnöjda med 

Qpicks prestanda och belastningen som finns på webbservern. De tycker båda att det 

är för mycket data som passerar genom webbservern, och de tycker båda också att 

applikationen är för långsam, de vill båda se att den laddar fortare och blir mer 

responsiv.  

4.2 Genomgång av applikationen 

Vid genomgång av applikationens kod framgår att Qpick i stort sett enbart gör 

synkrona anrop och att data inte lagras för att kunna skicka om frågan till servern ifall 

nätverksanslutning tappats. Vidare är Qpick som tidigare nämnt en relativt stor 

applikation; hela applikationen har en storlek på 179 MB varav 19,4 MB är innehåll 

som kontinuerligt skickas från server till webbläsare. Dessa 19,4 MB består av tre 

typer av resurser: 
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• Script, JavaScript som körs i webbläsaren. 

• Views, HTML som målas upp i webbläsaren. 

• Content, CSS, teckensnitt, ljud och bilder, som används i webbläsaren.  

Resurs Mega bytes 

Script 10,7 

Views 0,579 

Content 8,02 

Tabell 1 – Storlek av resurser i Qpick 

 

Med hjälp av Googles Lighthouse-verktyg som är inbyggt i Chrome har en 

granskning av websidan gjorts. Här framgick att Qpick inte använder sig utav HTTPS 

och därmed saknar TLS-certifikat. Qpick omdirigerar heller inte webbanrop från 

HTTP till HTTPS.  

Det installeras heller ingen service worker av Qpick och webbservern svarar inte med 

kod 200 utan istället med ett anslutningsfel när anslutningen till webbservern bryts. 

Inget innehåll från Qpick visas utan istället visas webbläsarens egen sida för att 

visualisera att anslutning saknas eller har tappats.  

Vidare visar Lighthouse-mätningar att det tar lång tid för Qpick innan det går att 

interagera med sidan, över 10 sekunder, vid första laddningstillfället och medelvärdet 

efter 5 omladdningar är 0.75 sekunder.  

 

Efter insamlad empiri sammanställs en lista med åtgärder som bör implementeras: 

• Åtgärd för att applikationen ska kunna hantera anslutningsdippar, till exempel 

en service worker. 

• Åtgärd för att service workern ska fungera väl och prestandan i applikationen 

ska vara hög, till exempel implementera cachelagring. 

• Åtgärd för att minska tryck på webbservern, exempelvis använda ajax för att 

uppdaterna små portioner av data samt lagra data i localStorage. 

• Åtgärd för att göra applikationen mer användarvänlig med ny design och ny 

färgskala. 
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4.3 Implementation av åtgärder 

För att få en säker HTTPS-anslutning och säkerställa att all data som skickas mellan 

server och klient är krypterad, genererades ett TLS-certifikat som installerades på 

webbservern. För att helt stödja HTTPS modifierades klientens config-fil så att alla 

länkar i applikationen omdirigerades från HTTP till HTTPS.  

För att lagra webbapplikationens resurser i webbläsaren och förhindra att dessa 

behöver skickas om varje gång sidan uppdateras, implementerades webcaching. Detta 

gjordes genom att modifiera webbapplikationens config-fil. I filen listas vilka typer av 

resurser som ska hanteras med cache och hur länge. I detta fall ska resurserna lagras 

tills de har ändrats från webbserverns sida. Hur detta gick till syns nedan i figur 4. 

 

 

Figur 4 – Implementation av cache 

 

För att hantera eventuella brister i nätverksanslutningen och säkerställa att 

applikationen alltid visar statiskt innehåll för användaren implementerades en service 

worker. Service worker installeras i användarens webbläsare första gången 

applikationen körs och uppdateras därefter om en ny version finns tillgänglig. En 

service workern lagrar det innehåll som definieras i den, i detta fall HTML-kod, CSS-

kod, JavaScript, bilder och teckensnitt. Detta för att kunna måla upp en vy för 

användaren ifall webbservern skulle returnera till exempel ett kod 500-error. Vad den 

ska måla upp för användaren definieras även detta i koden för applikationens service 

worker. Koden för service workern skrevs i JavaScript, sparades i en .js-fil och 

inkluderades i Qpick-projektet. Sökvägen till denna fil skrevs sedan in i Qpicks 

manifest-fil så att den skulle installeras av webbläsaren när applikationen sedan 

kördes. 
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För att förbättra användarupplevelsen och användarvänligheten sågs designen över. 

En ny blå färgskala definierades och implementerades, för att ge ett mjukare intryck i 

applikationen överlag. Alla tryckbara ytor i applikationen fick rundade hörn och en 

skugga med hjälp av CSS-modifikation, så de stack ut från bakgrunden. Detta för att 

skapa en enhetlighet och röd tråd genom applikationen. Ikoner sågs över och byttes ut 

för att det skulle bli tydligare vad de betydde och huruvida de var klickbara eller ej.  

För att minska data som skickas mellan klient och server och därmed också frigöra 

lagringsutrymme, ersattes alla bilder av jpeg- eller png-typ av en font som istället 

renderas i webbläsaren som svg-bilder.  

För att höja användarvänligheten än mer samt göra applikationen snabb och 

responsiv, implementerades en snabbversion av applikationens flöde. Detta gjordes 

med hjälp av JavaScript och ajax. 

När användaren använder detta flöde stannar hen tekniskt sett kvar på samma sida 

efter att de valt ett uppdrag att jobba med och kommit fram till uppdragsraderna. Vid 

hämtning av uppdragsraderna lagras artikel, antal och plockplats i JavaScript och 

localStorage i webbläsaren. När användaren därefter väljer en rad öppnas den i samma 

vy och de andra raderna döljs. Ett ajax-request skickas för att hämta saldo på 

lagerplatsen så det säkerställs att tillräckligt antal av artikeln finns. När användaren är 

klar rapporteras raden med ajax tillbaka till servern och användaren kan under tiden 

börja på nästa rad. Vyn uppdateras med varje val användaren gör utan att sidan 

behöver laddas om och därmed sänks väntetiden för användaren och denne får 

snabbare svar på huruvida det blev rätt eller fel – eller vad applikationen förväntar sig 

härnäst.  

 

Lighthousemätningar för Time-to-Interactive gjordes både innan och efter att 

ovanstående implementationer gjordes. Resultatet syns nedan i tabell 2. 

 

 Första inladdning Medelvärde under 5 

omladdningar 

Qpick före experiment 10,4 s 0.75 s 

Qpick efter experiment 10,5 s 0.14 s 

Tabell 2 - Mätvärden för Time-to-interactive genererade av Lighthouse 
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5 Analys 

5.1 Frågeställning 1 

Vilka är problemen med Qpick som förhindrar en bra användarupplevelse? 

Vid analys av data framkom att Qpick i princip enbart gjorde synkrona anrop och de 

allra flesta av dessa returnerade svar från webbservern i form av en omdirigering till 

en ny vy. Om detta gjordes i ett tillfälle utan nätverksanslutning skickades ett 

anslutningsfel från webbservern till webbläsaren och Qpick hade inget scenario som 

hanterade detta. 

Qpick använde sig inte utav cache-lagring vilket gjorde att det tog lång tid för 

webbläsaren att hämta resurserna och måla upp innehållet till sidan. Samtidigt krävdes 

mycket prestanda för att skicka alla resurser från webbservern till webbläsaren vilket 

gjorde applikationen långsam.  

5.2 Frågeställning 2 

Vilka välkända tekniska lösningar kan användas för att lösa dessa problem och 

därmed höja användarupplevelsen? 

Under avsnitt 3.2 – Tekniska ramverk beskrivs sex välkända tekniska lösningar, hur 

de fungerar och vilka problem de förväntas lösa. Nedan beskrivs vilka av lösningarna 

som har implementerats i Qpick och en analys sker av vad som hänt i Qpick efter 

implementering av sagda lösningar.  

 

För att Qpick alltid ska visa något innehåll för användaren och därmed hantera svag 

eller bristfällig nätverksanslutning installerades en service worker[8]. När en service 

worker installerats i Qpick returnerades alltid status 200 till vyn. Eftersom service 

workern plockar upp svar från webbservern kan den fånga statusar som påvisar att 

något gått fel, exempelvis status med kod 500 eller kod 404. Istället för att dessa 

statusar returneras till vyn, kan service workern göra om svaret och returnera ett OK - 

status 200 med cache-lagrade [9,10] resurser. I och med detta visas alltid något 

innehåll för användaren och användaren märker inte att denne tappat 

nätverksanslutningen. 
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För att höja Qpicks generella prestanda och samtidigt minska belastningen på 

webbservern, implementerades cache-lagring [9,10]. Att använda cache på allt statiskt 

innehåll som HTML-kod, CSS-filer, JavaScriptfiler, bilder och teckensnitt, resulterar i 

att trycket på webbservern minskar och webbsidorna laddas snabbare eftersom 

webbläsaren redan har tillgång till resurserna och slipper hämta dem på nytt. 

 

För att alltid visa aktuella data för användaren och minska belastningen på servern 

ännu mer implementeras ett snabbflöde av applikationen. Detta görs med hjälp av ajax 

[11] för att dels kunna skicka och ta emot data asynkront, dels för att kunna uppdatera 

delar av vyn för användaren utan att behöva ladda om hela webbsidan och därmed 

skicka alla resurser igen, även om de inte har uppdaterats sen förra inladdningen. 

När bara vissa parametrar i vyn behöver uppdateras kan ajax med fördel användas, 

eftersom JavaScript kan uppdatera vyn med nytt data utan att hela webbsidan behöver 

laddas om. Detta bidrar till ett mjukare flöde i applikationen och eftersom det sker 

asynkront behöver inte användaren vänta på att sidan ska laddas om, vilket kan ta lång 

tid om mycket data ska laddas in på nytt. 

 

För att minska antalet nätverksanrop till servern och minska överförandet av data 

används även localStorage [13] , ett sätt att lagra data i webbläsaren. Detta gör att 

användaren kan genomföra ett helt plockflöde och kvittera av samt validera alla 

viktiga parametrar i flödet utan att Qpick behöver göra serveranrop för varje 

parameter, vilket annars görs i det vanliga flödet. Detta bidrar till både bättre 

användarupplevelse, eftersom flödet blir mjukare, men också prestandaförbättringar 

och mindre tryck på webbservern. Används detta i kombination med ajax [11] kan då 

också vyn uppdateras samtidigt som servern uppdateras, men eftersom det sker 

asynkront blir trycket på webbservern samtidigt mindre. 

 

För att höja användarupplevelsen i webbapplikationen gjordes designen i Qpick om. 

Valet av design och färger utgick ifrån de riktlinjer om användarvänlighet och 

interface som nämns i teoretisk bakgrund i avsnitt 3.3.1 och 3.3.2. Knappar fick ny 

design utefter de riktlinjer som Babich [17] listar, med form, fyllnad, skugga och text. 

Qpick fick också en ny blå färgskala som ska ge en känsla av tillit och lugn enligt 

Patel [18] och Babich [19].   
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat 

Studiens analys i avsnitt 5.1 visar att webbapplikationen har låg nätverkstolerans på 

grund av att den är beroende av att servern returnerar innehåll som klienten sedan kan 

måla upp i webbläsaren.  

Analysen i avsnitt 5.2 konstaterar vilka välkända tekniska lösningar som löser de 

specifika tekniska problem som finns i Qpick. Problemet med att klienten slutar 

fungera och inte längre kan visa innehåll i webbläsaren när nätverksanslutningen har 

tappats, löses genom att installera en service worker[8] som beskrivs i avsnitt 3.2.2. 

För att detta ska fungera väl krävs även att resurser cache-lagras. Cache-lagring 

[9,10], som beskrivs i avsnitt 3.2.3, förbättrar även prestandan eftersom innehåll som 

använts tidigare inte behöver läsas in av klientens webbläsare på nytt. 

Att spara information i localStorage [13] som beskrivs i avsnitt 3.2.6 och sköta 

validering med JavaScript och ajax [11] i webbläsaren höjer användarupplevelsen då 

applikationen upplevs snabbare och webbsidan inte behöver laddas om vid varje val, 

eftersom bara den informationen som faktiskt är ny uppdateras. Att byta ut 

informationen med JavaScript gör också flödet mjukare och det blir mindre ”hack”.  

Applikationens interface blev renare och applikationen lättare att navigera med ny 

design och ny utformning av webbapplikationens interaktiva komponenter. Dessa 

ändringar gjordes efter de riktlinjer som Babich [17] listar. Applikationens färgskala 

gav ett betydligt bättre intryck när det blev blått, som rekommenderades av Patel [18] 

och Babich [19].  Detta genom att utgå ifrån de riktlinjer som tagits fram via 

forskning som beskrivs i teoretisk bakgrund i avsnitt 3.3.1. 

6.2 Implikationer 

Studien ämnar ge exempel på vilka typer av problem som kan lösas med de tekniska 

metoder som ingår i samlingsnamnet PWA, som beskrivs under avsnitt 3. Studiens 

implikationer är följande: 

• Genom att använda sig av cache-lagring och därmed lagra resurser i 

webbläsaren kommer webbapplikationen vara interaktiv på kortare tid.  
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• Genom att använda sig av en service worker som hanterar felkoder förhindras 

att klienten får en felkod om nätverksanslutningen tappas.  

• Att använda ajax och utföra förfrågningar till servern asynkront minskar 

belastningen på webbservern.  

• Att lagra intressant information i ett webbstorage i webbläsaren minskar 

behovet av att behöva skicka anrop till webbservern. 

6.3 Begränsningar 

Studien har enbart utförts på en ASP .NET MVC-applikation, vilket är ett av många 

ramverk och enbart en metod som kan användas för att bygga en webbapplikation. 

Studien har också enbart utförts på klientsidan, samt modifikationer av webbservern 

och därmed har all utredning av applikationsservern samt databas uteslutits. Testerna 

har enbart utförts i webbläsaren Chrome, det är därför inte fastställt att de 

prestandaförbättringarna som en service worker och cache-lagring har medfört även 

gäller för andra typer av webbläsare. 

 

Studien är utförd på endast en webbapplikation, denna webbapplikation är stor vad 

gäller datastorlek och har mycket resurser varvid de prestandaförbättringar och 

förkortade laddningstider som uppkommit i samband med studien kan vara 

försumbara hos en webbapplikation som är mindre i storlek och inte kräver resurser i 

samma utsträckning som webbapplikationen i studien.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Resultaten som framkommit i studien tyder på att det finns fördelar med att använda 

en service worker och cache-lagring i en webbapplikation. Har man en befintlig 

webbapplikation och inte möjlighet att utveckla en applikation som går att installera 

kommer en service worker hjälpa till att höja nätverkstoleransen och cachning 

kommer hjälpa till att höja prestandan hos webbapplikationen. ajax bidrar till att 

minska belastningen på webbservern och med localStorage minskar behovet av att 

göra serverförfrågningar för att hämta samma information återupprepade gånger. 
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6.5 Vidare forskning 

För att forska vidare på ämnet rekommenderas att studera andra ramverk och 

utvecklingsmetoder. För att generalisera mer skulle det med fördel undersökas en 

större kvantitet av webbapplikationer med varierande storlek och resurskrav. Görs 

studier även på mindre applikationer kan det fastställas att fördelarna inte är bundna 

till större webbapplikationer. Vidare skulle serversidan behöva undersökas för att 

utreda hur den påverkar prestandan och nätverkstoleransen på klientsidan.   
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